
Het noorden: Dokkumer Ie, Nije Swemmer , Suderie en Bûtefjild (nrs 1, 5, 9-11, 15-17) 

Marrekrite gaat het komende jaar op diverse plekken langs de Dokkumer Ie aan de slag. 
Deze werken hadden we in 2020 al op de planning staan, maar moesten om uiteenlopende 
redenen door worden geschoven. 

 De LM04 gaan we herbouwen en de LM01 (nabij Klaarkamp) was aan vervanging toe, maar 
deze stoten we af. Deze damwand ligt aan de oostzijde van de Ie, wat zowel voor ons in het 
onderhoud als voor watersporters qua beleving niet optimaal is. Aan de Dokkumer Ie 
hebben we de ligplaatsen het liefst aan de westelijke oever. Dan zijn ze gemakkelijk te 
bereiken en kunt u er ook goed met de fiets of wandelend op uit. Daarbij is de lengte slechts 
45m en dat maakt de vervanging relatief duur. Omdat we op de Ie, als belangrijk onderdeel 
van de Staandemastroute, niet willen krimpen qua capaciteit, breiden we hier per saldo juist 
uit: 

Concreet werken we daarom aan de realisatie van diverse nieuwe ligplaatsen, namelijk nabij 
het Leeuwarderbos, in de buurt van Burdaard en vlak voor Dokkum. Daarnaast wordt 
momenteel nog gesproken over een vierde extra ligplaats, die nu nog in beheer is bij de 
gemeente Leeuwarden.  

Op de Ie gaat in 2021 nog veel meer gebeuren. Alle ligplaatsen (bestaand en nieuw) worden 
op diepte gebracht. De vrijkomende baggerspecie wordt gebruikt om een laagliggend 
landbouwperceel op te hogen. Hiermee besparen we op transportkosten en CO2 uitstoot. 

Op de Nije Swemmer even ten noorden van Oudwoude, pakken we de 220m lange 
damwand LM10 aan. De bestaande damwand wordt onder water gebracht en van een richel 
stortsteen voorzien, die moet dichtgroeien met riet. Het onderhoud is hiermee voor jaren 
onder controle. Voor deze nieuwe oever worden twee nieuwe kunststofsteigers van beide 
40m geplaatst. Dit werk is eind 2020 opgestart en is voor de start van het nieuwe seizoen 
klaar. 

Daarnaast werken we met de gemeente Noardeast-Fryslân ook nog aan een tweetal nieuwe 
damwanden in de later te openen Suderie, de noordelijke verbinding van Dokkum via 
Ezumazijl naar Oostmahorn. Er komt een ligplaats net buiten Dokkum (het Bastion) en een 
damwand bij de nieuwe brug in Ezumazijl. De afgelopen jaren werden er in dit project al 
twee nieuwe ligplaatsen in de Suderie gerealiseerd, waarmee er in totaal vier nieuwe 
plekken bijkomen. 

Tot slot komen er ook nog een vijftal ligplaatsen in het Bûtefjild bij. Twee van deze steigers 
worden in het eerste half jaar van 2021 gerealiseerd en de andere drie worden naar 
verwachting in de tweede helft van het jaar geplaatst. 

 


